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APRESENTAÇÃO

1

A população de um país cresce ou eventualmente diminui por dois processos: 
a diferença entre o número de pessoas que entraram (imigrantes) e o número 
das que saíram (emigrantes) e o saldo entre os nascimentos e os óbitos.

No caso do Brasil, apenas o último processo é de grande importância, pois a imi-
gração só teve influência significativa no crescimento populacional entre o fim do 
século XIX e 1934. Mesmo assim, foi muito maior o peso do crescimento natural 
ou vegetativo (a diferença entre os índices de natalidade e os de mortalidade).

População brasileira:  
dinâmica e desenvolvimento humano
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem densidade demográfica da cidade onde 
moram.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Formação da população brasileira.

 • Como essa população está distribuída no território.

 • Taxas de crescimento vegetativo.

 • Evolução populacional no Brasil.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
População brasileira e sua identidade. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 100).

Explique como acontecem os processos de crescimento populacional e os 
dados que são utilizados. Mostre a evolução demográfica do Brasil, utilize a 
tabela e o mapa (página 101) como auxílio.

Peça aos alunos que comentem a evolução demográfica do Brasil indicando 
os fatores para a queda do crescimento populacional.

AULA 2

Inicie a aula explicando como a transição demográfica acontece e qual é a 
situação atual do Brasil nesse processo. Peça aos alunos que, após a leitura 
dos textos (página 103), listem as causas que fizeram com que as taxas de 
mortalidade infantil diminuíssem no Brasil. Explique por que diminuíram tam-
bém as taxas de natalidade.

Explique como o desenvolvimento humano é medido e quais os aspectos le-
vados em consideração; mostre como a partir desses dados é possível ana-
lisar a situação social de um país. Exponha também como a distribuição de 
renda no Brasil ainda é desigual.

AULA 3

Inicie a aula mostrando questões relacionadas à nutrição do povo brasileiro; 
destaque o problema da fome e subnutrição e, também, o da obesidade, que 
tem se expandido rapidamente nos últimos anos.

Mostre como é calculada a expectativa de vida e como esse índice pode aju-
dar o governo a melhor se programar para oferecer à população a infraestru-
tura adequada às variadas faixas etárias que compõem a população.

AULA 4

Inicie a aula e explique como a mortalidade infantil é um fator importante para 
a composição dos dados populacionais e como a escolarização reflete o nível 
de desenvolvimento e distribuição de renda de um país. Mostre os dados do 
Brasil. Peça aos alunos que discutam como esses dados estão e o que fazer 
para melhorá-los.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Mostre a média de IDH no mundo e o do Brasil e peça aos alunos que com-
parem o IDH do Brasil com outros países de vários continentes e concluam a 
situação social brasileira.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


